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De eland in het Holoceen van Nederland:

2: Vondsten en Vindplaatsen

Karin Walch

Dit is het tweede deelvan hetartikel over deeland in Nederland. In heteerste deel (Cranium 17(1) kwamen deeland

inhet algemeen, de geschiedenis van deelanden aspecten van het skelet aan bod. Nu volgt de inventarisatievan het

skeletmateriaal in Nederland.De literatuurlijst heeft betrekking op beide delen. De samenvatting is te vindenin het

eerste deel.

This ispart two of thearticle on theelk in the Netherlands during the Holocene. Inpart one (Cranium 17(1)) theelk in

general, the history of theelk and featuresof the skeleton were described. In this partan inventarisationis given ofthe

skeletal remains found in the Netherlands. The references of both parts are combined, and presented here. The

summary was published in part one.

Inventarisatie skeletmateriaal in

Nederland

Tijdens de bestudering van de skeletdelen bleek

dat er in collecties vaak verwisseling opgetreden
was tussen de eland en het reuzenhert. Verwisse-

ling met de steppe-eland (Alces latifrons) is uitge-
sloten daar de maten van de steppe-eland

ongeveer 1.5 maal zo groot zijn als die van de

gewoneeland (Schmidt, 1934).

Naast de bestudering van de skeletdelen is in de

literatuur gezocht naar elandvondsten om zo het

beeld van de eland compleet te maken. Aan de

hand van de vondsten is getracht zoveel mogelijk

over de eland te weten te komen, zoals leeftijd,

geslacht en de milieuomstandigheden ten tijde
van het leven van de eland; speciaal werder indit

verband naar de eland van Punthorst gekeken.
Verder is de relatie met de mens bestudeerd op

grond van archeologische voorwerpen (slachtaf-
val en bewerkt been) en het voorkomen van de

naam in plaatsnamen (toponiemen).

De vindplaatsen en hun datering
In figuur 19zijn de vindplaatsen van al hetbestu-

deerdeelandmateriaal ingetekend. Hierbij is een

scheiding gemaakt tussen paleontologische en

archeologische vondsten. Van de archeologische

voorwerpen(slachtafval of bewerkte stukken) is

de datering meestal bekend, omdat deze van

opgravingen afkomstig zijn (fig. 31,32). Voor de

losse vondsten is de datering vaak onduidelijk

(fig. 33). De paleontologisch vondsten zijn
meestal zeer slecht gedateerd (fig. 31). Over het

materiaal afkomstig uit zuigputten is meestal

niets bekend (fig. 33). De veenvondsten zijn beter

dateerbaar, en zijn voornamelijk uit het Holoceen

afkomstig; er kan globaal iets over de ouderdom

gezegd worden. Exactere dateringen kunnen

gedaan worden als er C14 dateringen van het

veen bekend zijn. De fouten op grond van de

ligging in het profiel kunnenechter erg groot zijn.

Dateringen aan de hand van pollenanalyse zijn
meestal vrij betrouwbaar voor de betreffende

periode en zijn in dit verslag als zijnde juist

aangenomen.

Vooreen overzicht van Nederlandselandmateri-

aal zijn musea meteen zoölogische of archeologi-
sche collectie onderzocht op de aanwezigheid
van fossiel elandmateriaal. Voor de bestudering
van de particuliere collecties is een oproep

geplaatst in de tijdschriften Lutra en Grondboor

& Hamer. Daarnaast is deWerkgroep Pleistocene

zoogdieren (WPZ) benaderd voor collecties van

mensen die mogelijk elandmateriaal zouden

kunnen bezitten.

De collecties zijn in de meeste gevallen persoon-

lijk bestudeerd. Voor de determinatie van de

skeletdelen is gebruik gemaakt van de vergelij-

kingscollectie van het Biologisch Archaeologisch
Instituut (B.A.I.) in Groningen. Deze bevat een

recent skelet van een vrouwelijke eland uit

Zweden. Daarnaast zijn van het skelet tekenin-

gen gemaakt die gebruikt zijn om collecties

buiten Groningen te bestuderen.
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Fig. 19 Alle vondstenvan eland in Nederland, onderverdeeld in archeologische (�) en paleontologische

(∆) vondsten

All finds of elk in The Netherlands subdivided into archaeological (�) and palaeontological (∆) finds
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Doordat deskeletdelen in demeeste gevallen niet

gedateerd waren, bestond het plan deze in een

deeltjesversneller op C14 te dateren. Bij deze

methode zijn slechts kleine hoeveelhedenorga-

nisch materiaal nodig (Hedges & Gowlett, 1986).

Door technische problemen is alleen van het

elandskelet uit Punthorst deze C14 datering

gedaan. De datering is uitgevoerd door drs. G.

van Klinken. In de meeste gevallen is daarom

getracht de datering slechts te schatten op grond

van de ligging in het profiel.

Bestudeerde items

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de

vondsten waar uitgebreide gegevens van bekend

zijn. Van het bestudeerde materiaal zijn, voor

zover mogelijk, devolgende gegevens genoteerd:

vindplaats, collectie, inventarisatienummer,

vondstomstandigheden, skeletdeel met meetge-

gevens, gebruiksvoorwerp, (soort) beschadigin-

gen, datering, paleontologische of archeologische
context en tenslotte literatuur.

Gewei uit Niebert, Groningen

Het gewei (fig. 20) is ongeveer 1 meter onder het

veen gevonden (Rutten, 1909). In het Subboreaal

begon hier de groei van het oppervlakteveen dat

ongestoord kon doorgroeien totdat het in het

begin van het Subatlanticum werd overslibd. De

ouderdom van het gewei zou dus tussen 3000 en

700 v. Chr. kunnen liggen. Het gewei ziet er vrij

fors uit en heeft oorspronkelijk 9 geweipunten
bezeten.De eland moethier van oktober totbegin
december hebben rondgelopen, daar het een

afgeworpen gewei is. Dit duidt op een perma-

nente bewoning van de eland in deze omgeving,

immers, hoofdzakelijk jonge elanden trekken

naar nieuwe gebieden.

Schedel uit Beckhoftille, Friesland

Over de vondstomstandigheden is niet meer

vermeld dan dat het afkomstig is uit het veen bij
het riviertje deLinde. Hetveen is hier inhet Holo-

ceenontstaan. Op de schedel (fig. 21) bevindt zich

boven het rechter foramen supra orbitale een

kleine botwoekering. Links hieronder bevindt

zich een klein gat zonder sporen van genezing.
Deze beschadiging moet dus kort voor of na de

dood van het dier zijn ontstaan. De eland is in de

late zomer, herfst of winter overleden, want het

gewei zit nog aan de schedel vast. Hetis dus goed

mogelijk dat de verwonding tijdens bronstge-
vechten veroorzaakt is. De leeftijd van de eland

was minimaal 4,5 jaar. Het gewei is vrij fors, met

aan elke helft 6 einden, zodat het mogelijk een

ouder dier is geweest. De omgeving was waar-

schijnlijk een soort veengebied, maar het type

Veen is onbekend.

Skelet van Nij Beets, Friesland

Deze eland (fig. 22) is gevonden in een oude

rivierbedding van de Boorne, op een diepte van

ongeveer 1,5 meter onder het maaiveld in het

veen (zie Drachter Courant, 1953). De veenlaag
was ter plaatse ongeveer 80 tot 100 cm dik. De

fragmenten, bestaande uit stukken gewei,

schedel en een kies, zijn gevonden op de over-

gang van zand naar veen. In de laatste ijstijd
raakte deBoorneverzand, wat resulteerdein vele

meanders. De oude beddingen werden groten-
deels met zand in plaats van metveen opgevuld.
Het is vrijwel onmogelijk iets over de datering te

zeggen. Het stuk gewei bestaat uit een min of

meer volledige tak met een gedeelte van het fron-

tale, en een zeer onvolledige tak. De eland moet

dus in de zomer of herfst zijn overleden.

Vondsten langs de Tjonger, Friesland

Hoewel hier de vindplaatsen vanbekend zijn (zie

B.A.I.), is niet bekend uit welke diepte ze afkom-

stig zijn. In de buurt van de vindplaatsen is het

veen pollenanalytisch onderzocht. Het bleek dat

hierin Preboreaal, Boreaal en Atlanticum verte-

genwoordigd waren. In het Atlanticum zou hier

de veenvorming gestopt zijn. De gevonden

botfragmenten bestaan uit een fragment van een

ulna en een geweifragment met een deel van het

frontale. De drager ervan moet in de zomer of

herfst overleden zijn.

Fig. 20 Elandgewei uitNiebert / Elk antler from

Niebert
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Schedel uit Drouwenerveen, Drente

De schedel (fig. 23) is in het veen gevonden (Boek-
schoten, 1962). In de gehoorgang bevonden zich

nog veenresten, waarop een pollenanalyse is

uitgevoerd. De datering wijst op een Vroeg
Atlantische ouderdom (4500-500 v. Chr.). Samen

met de schedel zijn nog enkele botfragmenten

gevonden, maar deze waren helaas niet meer te

achterhalen. Er moet een stuk van de bovenkaak

bij hebben gezeten, want afbeelding hiervan is

wel gevonden. Te beoordelenaan de slijtage van

het gebit moet het om een ouder dier gaan. De

leeftijdsbepaling volgens degeweiomvang levert

een minimumleeftijd van 2,5 jaar op, maar het

dier is mogelijk veel ouder geweest, want het

aantal geweipunten is 14.Het diermoet in de late

zomer, herfst of winter zijn gestorven, daar het

nóg in het bezit was van een gewei. Uithet pollen-
onderzoek blijkt dat het biotoop uit een moeras-

sig broekland bestond in de omgeving van open

water.

Skelet uit Borne, Overijssel

Het skelet (nu in Museum Natura Docet, Dene-

kamp) is gevonden in de omgeving van Borne

tijdens de bouw van een bejaardentehuis. In de

hersenholte is een stuk veen gevonden dat

middels pollenanalyse is gedateerd op ongeveer

9500 BP. Opvallend aan het skelet is het ontbre-

ken vanhet gehele achterstel. Het proximale deel

vanbeide ulna'smist ook. Deze lijken willekeurig

afgebroken. Dit moetvlak voor of na de doodvan

het dier zijn gebeurd, omdat er geen tekenen van

genezing te zien zijn. De metacarpi en de phalan-

gen van de voorpoten ontbreken eveneens. In

Duitsland bestaan twee skeletten waar ook het

achterstel ontbreekt. Deze dieren worden

beschouwd als slachtoffers vande jacht. De jagers
zouden alleen het deel met het meeste vlees, het

achterdeel dus, hebbenmeegenomen, omdat een

eland te zwaar is om in een keer mee te nemen. In

Canadawordt dezemethodevandaag nogtoege-

past door de indianen. Het dier van Borne had

een gebroken rib. Tebeoordelenop grond van het

genezingsproces moet het dier ongeveer 35

dagen na debreuk zijn gestorven. Hoewelhet om

een vrouwtje gaat, is het goed mogelijk dat ze de

breuk tijdens de bronst heeftopgelopen door een

al te agressieve stier. Van dergelijke ongelukken

zijn ook recente voorbeeldenbekend. De bronst is

in september/oktober; het dier moet dan dus

omstreeks oktober/ november zijn gestorven.
Het milieu was een open berkenlandschap met

verspreide dennen, wilgen en jeneverbes. In de

buurt was veel open water met waterplanten.

Skelet uit Punthorst, Overijssel

Tijdens graafwerkzaamheden op het erf van de

familie Bunskoek te Punthorst werden skeletres-

ten gevonden en opzij gelegd. De bodem werd

hierna weer geëgaliseerd. Enkele weken later

werd het Natuurmuseum te Zwolle van de

vondst op de hoogte gesteld en werd het skelet

opgegraven. Bij determinatie bleek het om een

eland te gaan. Vanwege de kans dat er nog meer

botten lagen, heeft men de grond opnieuw open-

gelegd voor een systematische opgraving. Hierbij
werden inderdaad nog enkele skeletresten

gevonden. Het skelet bevond zich op ongeveer

1,5 meter diepte in een zandige leemlaag onder

het veen in een oude rivierbedding (fig. 24).
Omdat het skelet onder een veenlaag lag, is het

goed geconserveerd. De schedel is helaas groten-
deels vergaan, omdat deze in een wat zandige

laag is terechtgekomen. Dooreerdere graafactivi-
teiten was er echter ook veel verstoord. Boven-

dien was de uitgegraven grond, met daarin

skeletresten, elders uitgestort. De opgraving zelf

Fig. 21 Schedel met gewei uit Beckhoftille / Skull

and antlers from Beckhoftille

Fig. 22 Het krantenbericht van ”de elandvan Nij
Beets”

Newspaper article of ”the elk from Nij Beets”
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werd bemoeilijkt door de hoge grondwaterspie-

gel en de zeer venige grond. Hoewel er veel

verstoringen zijn geweest, is er een reconstructie

gemaakt van de ligging van het skelet (fig. 25). In

fig. 26 zijn de gevonden skeletresten afgebeeld.
Naast skeletdelen van eland zijn er nog enkele

andere voorwerpen aangetroffen. Er zijn een

wervel en een humerus van een wilde eend

gevonden en een oogtak van het gewei van een

edelhert. Tijdens de opgraving zijn er ook veel

houtresten gevonden, afkomstig vaneik en els. Er

zijn ook nog drie stukjes keizandvuursteen

aangetroffen en een stukje limmoliet of fosforiet.

In het veen kwam veel vivianiet en ijzeroer voor.

Het vivianiet heeft de botten sterk aangetast, en

de blauwe verkleuring veroorzaakt.

Een C14 datering van het skelet is uitgevoerd
door drs G. van Klinken volgens de nieuwe C14

methode. De ouderdom kwam hierbij op 8779 ±

302 BP. Dit is echter een voorlopig getal, omdat er

nog aanvullende dateringen gedaan moeten

worden om een grotere nauwkeurigheid te

verkrijgen. De datering die op grond van het

profiel is geschat, kwam op ongeveer 5000 BP.

Schattingen op grond van het profiel zijn vaak

onnauwkeurig. In dit geval zou inklinking van

het veen het profiel kunnen hebbenbeïnvloed.

Bij de opgraving zijn ook enkele geweifragmen-
ten van de eland gevonden. Dit, gecombineerd
met de geslachtsbepaling aan de hand van de

onderkaak, metapoden en phalangen wijzen op

een elandstier. De maten zijn alle aan de forse

kant; het moetdus een groot dierzijn geweest. De

ouderdom van het dier zelf is bepaald aan de

hand van de afslijting van de onderkaakskiezen,

die wees op een leeftijd van 12-17 jaar. Hoewel

deze leeftijd hoog is, is het niet de hoogste leeftijd
die een eland kan bereiken; die is 25-30 jaar. De

eland was dus van middelbare leeftijd.

Een opvallend deel van het skelet is de rechteron-

derkaak waaraan te zien is dat het dier een forse

kaakontsteking moet hebben gehad. Als gevolg

van de ontsteking is een flinke, chronische

botwoekering opgetreden, met daarbij nog een

abces, wijzend op een acute locale verergering

van het proces. Bij de kaak van een wapiti die

dezelfde kwaal vertoonde, hoewel in mindere

mate, was te zien dat dit een grote invloed heeft

gehad op de gehele schedel. De gezonde kaak-

helft was duidelijk forser en de spieraanhechtin-

gen waren sterker ontwikkeld. Hoewel de linker

kaakhelft van de eland van Punthorst ontbreekt,

mag worden aangenomen dat ook deze veel

forser moet zijn geweest. De eland zelf moet van

de kaakontsteking veel last hebben gehad; het

kauwen zal moeite hebben gekost waardoor het

dier mogelijk verzwakt was.

Ook één van de ribben vertoont een woekering.
De oorzaak hiervan is onduidelijk. Indien dateen

breuk is geweest, zou het genezingsproces al

ongeveer 4-6 weken op gang zijn geweest ten

tijde van de dood. Hetkan ook zijn dat de breuk

secundair is ontstaan door een botwoekering die

de veerkracht van het bot heeft aangetast. Er is

namelijk geen duidelijk breukvlak te zien, in

tegenstelling tot een normale breuk. De breuk

vertoonteen woekering metvele cysten, mogelijk
ontstaan door een ontsteking volgend op een

verwonding. De aard van de verwonding is niet

van menselijke aard, daar op hetbreukvlak geen

sporen zijn gevonden van vuursteensplinters. De

verwonding zou goed tijdens debronstgevechten
kunnen zijn ontstaan. De dood zou dan in

november zijn opgetreden.

Gezien het feit dat de eland een gewei droeg,
moet de dood in de late zomer, herfst of winter

hebben plaatsgevonden. Als de ribbreuk tijdens
de bronstgevechten is ontstaan, zou de dood in

Fig. 23 Linker bovenkaak uitDrouwenerveen

Left maxillary from Drouwenerveen

Fig. 24 Ligging van het skelet van Punthorst in het

profiel (naar Van Dijk, 1985)

Profileshowing the place where the elk skeleton

from Punthorst was found (after Van Dijk, 1985)
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november hebben plaatsgevonden (het gene-

zingsproces duurt ongeveer 4-6 weken).

Tijdens de bronst zijn de mannelijke elanden

rusteloos en nemen nauwelijks voedsel tot zich.

In het algemeen nemen ze danook in gewicht af.

De bronst vergt dus veel energie. Samen met de

ontstoken onderkaak, waardoor voedselopname
sterk geremd is, zal het dier steeds verder zijn
verzwakt en tenslotte aan uitputting zijn overle-

den. Aande botten zijn geenknaagsporen aange-

troffen, zodat predatie kan worden uitgesloten.

Een andere mogelijke oorzaak is verdrinking.
Hoewel elanden goed kunnen zwemmen, is het

mogelijk dat de oever van de rivier te steil of te

venig was, waardoor het dier de wal niet meer

kon opkomen. De eland is gevonden in de

bedding van een riviertje. Deze laatste mogelijk-
heid kan dus niet wordenuitgesloten, hoewel het

minder waarschijnlijk is.

De eland heeft in het Boreaal geleefd. Uit het

subfossiele hout blijkt dater eik en els in deomge-

ving heeft gestaan. Het landschap moet daarom

een moerassig gebied met elzenbos zijn geweest

waar een riviertje doorheen stroomde. Op de

hoger gelegen delengroeiden bossen meto.a. eik.

Gewei uit Vriezenveen, Overijssel

Het gewei is ongeveer een meter onder het veen

gevonden. In het Holoceen zette de veengroei
hier in en werd er een veenmosveen gevormd.
Aan de lage randen ervan was een zijdelingse

aanvoer van voedselrijk waterwaardoor plaatse-

lijk enigszins eutrofe omstandigheden ontston-

den. In de buurt van Vriezenveen waren deze

meer mesotroof enontstond eenzeggeveen.Over

de datering valt niets te zeggen; mogelijk is het

Vroeg Holoceen, omdathet dieronderhet veen is

aangetroffen. Het gewei is afgeworpen door een

eland van minimaal 2,5 jaar oud, die hier in de

late herfst aanwezig was. De omgeving waarin

Fig. 25 Ligging van het skelet zoals het tijdens de opgraving werd aangetroffen. Alleende met zwart aangegeven

delen zijn teruggevonden (naar VanDijk, 1985)

The position in which the skeleton from Punthorst was found. Only the elementsindicated in black have been

found (after VanDijk, 1985)
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het dier heeft geleefd, was waarschijnlijk een

zegge veengebied.

Gewei en onderkaak uit Dinther, Noord-

Brabant

Het gewei is ongeveer 2,5 m onder het maaiveld

gevonden. De kaak (fig. 27) is 3-4 meter onderhet

maaiveld bij picket 112 gevonden in humusrijk
zand. Hoewel hiervan geen datering bekend is,

dateert de onderkaak vermoedelijk uit het Holo-

ceen. Deonderkaak is afkomstig van een manne-

lijk dier van ongeveer 9-11 jaar oud en is

opvallend kort.

Metacarpus uit Den Haag, Zuid-Holland

De metacarpus is gevonden in Meyendel in het

onderste gedeelte van een veenlaag op ongeveer

een meter onderNAPbij sprang F van de Haagse

duinwaterleiding. Van een onderdeel van

Meyendel, het Sparregat, is het veen m.b.v. C14

gedateerd (Mulder, 1983). In de onderste veen-

laag was de ouderdom 740 ± 60 v. Chr. (GrN-

1575) op een diepte van 0,79-0,85 meter onder

NAP. De bovenste veenlaag is gedateerd op 280 ±

55 na Chr. (GrN-1574) op een diepte van 0,20-0,17

meter boven NAP. Deze veenlaag van het Sparre-

gat loopt door geheel Meyendel. Het bot is

vermoedelijk hieruit afkomstig. De groeischijven
van de metacarpus waren al gesloten, wat wijst

op een volwassen exemplaar. Seksebepaling gaf
aan dat het bot afkomstig moet zijn geweest van

een vrouwtje. Uit de pollenanalyse van het veen

bleek dat devegetatie overwegend uit kruiden en

struiken bestond. De jeneverbes bereikt waarden

van 10%. Dit milieu is een ideale omgeving voor

de eland in zowel zomer als winter (Markgren,

1969).

Schedel uit Lisse, Zuid-Holland

De exakte vondstomstandigheden en vindplaats

zijn onbekend. In de schedel (fig. 28) zaten nog

enkele venige resten, wat eenaanwijzing is dat de

schedel mogelijk uit het veen afkomstig is. Nadat

de strandwallenkust zich ongeveer 2300 v. Chr.

sloot, eindigde de sedimentatie en werd er een

veen afgezet. Deze veenvorming ging door tot

enige eeuwen voor of na onze jaartelling. Bij Lisse

is een datering uitgevoerd van het veen op 1,67

meter onder NAP. Deze lag bij 1280 ± 60 v. Chr.

(RGO nr. 1569). Mogelijk kan ook de schedel

omstreeks deze periode worden geplaatst. De

schedel is afkomstig van een mannelijk dier van

minimaal 6 jaar oud. Op het voorhoofd bij het

foramen supraorbitale zijn enkele botwoekerin-

gen gevonden. Deze zijn waarschijnlijk veroor-

zaakt door verwondingen, opgelopen tijdens

bronstgevechten. Ook is hier een kleine holte te

zien die niet recent lijkt. Dit is mogelijk een niet-

genezen verwonding en dus vlak voor de dood

van het dier ontstaan. Het zou de doodsoorzaak

geweest kunnenzijn. Het gewei zit
nogstevig aan

de schedel vast, d.w.z. het jaargetijde waarin de

eland is gestorven moet de nazomer, herfst of

The recovered elements on the left and the right side

of the skeleton from Punthorst. The bones indicated

in black have been recovered at the excavation

Fig. 26 Aanwezige skeletelementen aan de linker en

aan de rechterzijde. De met zwart aangegeven
delen

zijn bij de opgraving aangetroffen

Elk mandiblefromDinther

Fig. 27 Elandonderkaak uitDinther
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winter zijn geweest. De omgeving waarin de

eland geleefd heeft, was waarschijnlijk moerassig

of venig.

Onderkaak en schedelfragment uit de Ooster-

schelde, Zeeland

De onderkaak met een gedeelte van de schedel

(fig. 29) is uit de Oosterschelde opgevist (Dumon
Tak, 1980). De kaak werd bijeengehouden door

een brok veen waarop een pollenanalyse is uitge-

voerd. Deze analyse leverde een datering op van

het veen uit het Atlanticum of de eerste helft van

het Subboreaal. De maten van de onderkaak

wijzen op een vrouwelijk exemplaar, dat, te

beoordelenaan de hand van het gebit, een leeftijd
had van ongeveer 5-7 jaar. Opvallend hierbij is de

geringe lengte van de onderkaak, overeenko-

mend metdie van deonderkaak vanDinther. Het

biotoop hier werd gedomineerd door de els,

waarbij de den nauwelijks aanwezig is. Samen

met het grote aantal kruidachtigen, waaronder

waterplanten, wijst het landschap op een elzen-

broekveen.

Geweivondst van Aalten, Noord-Brabant

Al eerder werd in Craniumaandacht besteedaan

dit gewei (Blonk, 1991). Het is gevonden aan de

Eligiusstraat in de Wheme te Aalten (fig. 30). Dit

voormalige weiland grenst aan een bejaardente-
huis. Het gewei is op een diepte van 4 meter

onder het maaiveld op het zand in het veen

gevonden. Dezebuurt was vroegermoerasachtig
met veel beken. Tegenwoordig stroomt de Slin-

gerbeek hier in de omgeving. Over deouderdom

is moeilijk iets te zeggen; mogelijk is het gewei uit

het Holoceen afkomstig.

Opmerkingen over de belangrijkste
archeologische vondsten

De terpen in Groningen en Friesland

Hetmateriaal uit de terpen is niet gedateerd met

uitzondering van de vondsten uit de terp van

Ezinge. Van de ouderdom van het materiaal kan

alleen een globale indicatie worden gegeven. De

terpen ontstonden rond 700 v. Chr., en gingen
doortot ongeveer1000 na Chr. Hiernabegon men

met de aanleg van de dijken en werden terpen

overbodig. Uit de terpen werd voornamelijk

gewei verzameld, met uitzondering van de terp

van Oosterwijtwerd waar een schedel van een

vrouwelijke eland is gevonden. Er zijn veel voor-

werpen gemaakt van elandgewei bekend. Daar-

naast zijn ook afvalstukken en enkele vrij

complete geweien metbewerkingssporen gevon-

den. Het milieu in het terpengebied bestond uit

een natuurlijk weidegebied op klei, dat niet erg

geschikt was voor de eland. In de buurt van de

terpen lagen vele veengebieden met op de zand-

gronden bosgebieden die voornamelijk uit de

wat kleinere loofboomsoorten bestonden. Dicht-

bij de zee was het landschap iets brak door over-

strominge, afhankelijk van het jaar en seizoen.

Omstreeks 1100 na Chr. begonnen in dit gebied
de grote ontginningen en droogmakerijen, die de

veengebieden voor akkerbouw en menselijke

bewoning geschikt moesten maken.

Gewei uit de vuursteenmijn van Rijckholt

Er is geen datering op de geweien zelf uitge-

voerd, maar dateringen van andere voorwerpen

uit demijn zelf liggen rond3500 v. Chr. De gevon-

den geweien zouden omstreeks deze periode

gedateerd kunnen worden. Er zijn vier stukken

gewei gevonden, die waarschijnlijk niet van

hetzelfde dierafkomstig zijn daar ze op verschil-

lende plaatsen zijn gevonden. De geweistukken

zijn waarschijnlijk gebruikt voor het verzamelen

Skull from LisseFig. 28 Schedel uitLisse /

Fig. 29 Stuk schedel en onderkaak uit de

Oosterschelde

Partial skull and mandible from the Oosterschelde
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van vuursteen uit de mergel. Er waren duidelijke
krassen op te zien. De omgeving bestond uit een

loofbos met in de dalen soms enkele venen en

moerassen, doorsneden metriviertjes.

Vondsten uit Romeinse nederzettingen

In deze nederzettingen zijn zowel slachtafval als

voorwerpen gemaakt van gewei gevonden.
Bekend is een schedel van een mannelijke eland

in Nijmegen (Lauwerier, pers. comm.). De eland

moet dus op het menu gestaan hebben van de

Romeinen. De voorwerpen uit gewei zijn in de

minderheid. Het milieu was in West Nederland

moerassig met struiken langs de oevers. Daar-

naast was er veel openvegetatie met weidegron-

den. In Oost Nederland bevinden zich Pleisto-

cene gronden doorsnedenmetbeekdalen.

Vondsten uit IJzertijd nederzettingen

De uit de opgraving afkomstige stukken zijn
uitsluitend afkomstig van slachtafval. De opgra-

vingen bevindenzich voornamelijk in het westen

van het land. In de terpen worden voornamelijk

geweidelen gevonden. Alle losse vondsten zijn

voorwerpen gemaakt van gewei.

Vondsten uit Bronstijd nederzettingen

De nederzettingen bevindenzich voornamelijk in

de kop van Noord-Holland.Hier zijn enkele stuk-

ken gewei gevonden. Of er ook slachtafval is, is

Fig. 30 Elandgewei uit Aalten (uit Dagblad Tubantia8-1-1988)

Elk antler fromAalten (from Dagblad Tubantia 8-1-1988)
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Fig. 31 Vindplaatsen / Localities:

a = (Pre-)Boreaal: Borne, Punthorst, Heerewaarden; b = Vroeg Atlanticum: Drouwenerveen, Foxholstermeer, De

Tsjonger; c = Laat Atlanticum: Makkinga, Vriezenveen; d = Vroeg Subboreaal: Bovenkarspel, Oosterschelde,

Rijckholt, Swifterbant; e = MiddenSubboreaal: Aartswoud, Hazendonk, Lisse, Lochem, Molenaarsgraaf; f = Laat

Subboreaal: De Ark, Berkel, Den Ham, Lisse, Medemblik, Niebert, Nuis, Zwaagdijk; g
= Vroeg Subatlanticum:

Berkel, Culemborg, Den Haag, Den Ham, Hartelkanaal, Helmond, Stevensweert, Velsen
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niet bekend. Het milieu in Noord-Holland

bestond uit zandige kreekruggen begroeid met

eik, els, linde, es, hazelaaren wilg.

Vondsten uit Swifterbant

De datering hiervan is bekend en ligt bij rond

3300 v. Chr. Hoeweler een aantal losse vondsten

is, stammen deze mogelijk af van één individu,

hooguit van twee individuen. De gevonden
kiezen lijken veel op elkaar: ze vertonendezelfde

slijtage enkleur. De geschoten eland was een stier

ongeveer 10-11 jaar oud. Het dier is in de neder-

zetting opgegraven en is waarschijnlijk door de

bewoners bejaagd en naar de nederzetting
vervoerd. De aanwezigheid van het gewei wijst

erop dat de eland in de zomer of late herfst is

gedood. Het gewei is niet aan de schedel vast

gevonden, zodat niet met zekerheid gezegd kan

worden of dezebij hetmannelijke dierhoort. Het

milieu was een deltagebied met talrijke kreken,

begroeid met een meerjarig bos van eik, beuk en

linde. In de moerassen in de omgeving stond

voornamelijk elsstruikgewas met in de buurt

wilg-riet venen.

Vondstenuit Hazendonk en Molenaarsgraaf

De datering van de vondsten uit Hazendonkligt
rond 2500-2000 v. Chr.; die van Molenaarsgraaf
rond 2000-1800 v. Chr. Er is slachtafval bekend;

hieruit blijkt dat de bewoners op eland hebben

gejaagd. De bewoning vanhet gebied vondplaats

op de donken.De omgeving bestond uit een zoet,

eutroof veengebied met aan de rand de invloed

van mariene getijden. Het gebied was wel open

voor fluviatiele invloeden vanuit het oosten. De

venen waren begroeid met els, struikgewas en

riet; de dobbenbegroeid met bomenals eik, beuk

en linde.

Losse vondsten

De losse vondstenzijn verspreid over heelNeder-

land maar vooral in het oosten gevonden. De

meeste van deze vondsten zijn echter niet geda-
teerd. De losse vondsten zijn alle werktuigen,

gemaakt van gewei.

Het voorkomen van de eland ge-
durende het Holoceen

Voor de reconstructie van het milieu waarin de

eland leefde zijn de milieukaarten van Zagwijn

(1986) gebruikt. De vondsten van de fossiele

resten zijn per tijdsperiode ingedeeld. Hoewel

van de meeste ingetekende vondsten een date-

ring bekend is, zijn er ook enkele waarvan de

datering min of meer geschat is. Deze staan in de

tekst aangegeven.

Preboreaal: 8500-7500 v. Chr.

Uit de pollenanalyse van Borneblijkt dat er gedu-
rende het Preboreaal (fig. 31) veel berk aanwezig
was met her en der een denof wilg. Er waren veel

openplekken, gezien het grote aantalkruiden. De

milieu's van beide andere vindplaatsen zijn

vergelijkbaar. De combinatie van veel berk,

weinig denen veel openplekken is zeer geschikt
voor de eland. Mogelijk heeft de eland in het

Preboreaal grote gebieden van Nederland

bevolkt.

Vroeg Atlanticum: 5500 - 4100v. Chr.

Alleen de vondst uit Drouwenerveen(fig. 31) is

hier betrouwbaar, de rest is min of meer geschat

op Vroeg Holoceen. De Drentse vondst wijst op

een milieu met een moerassig broekland in de

nabijheid van openwater. Dit is echter geen alge-
meen beeldvan Nederland.De den speelt nu een

grote rol. Dit milieu is minder geschikt voor de

eland dan een vegetatie gedomineerd door

berken. De elandpopulatie kan hierdoor kleiner

zijn geweest dan in het Preboreaal.

Laat Atlanticum: 4100 - 3000 v. Chr.

De aangegeven vindplaatsen (fig. 31) zijn beide

op ouderdom geschat. In deze periode wordt de

den weer wat terug gedrongen en verschijnen er

loofhoutsoorten als els en iep. De veenvorming
breidt zich verder uit als teken van een steeds

vochtiger wordende bodem. De geschiktheid
voor elanden zal hiermeeweer toenemen.

Vroeg Subboreaal: 3000 2100 v. Chr.

De ingetekende vondsten (fig. 31), meestal uit

opgravingen afkomstig, zijn alle gedateerd. De

vondsten zijn over geheel Nederland verspreid.

Langs de kusten ligt een kleigebied met brakwa-

terkreken; meer landinwaarts vindenwe moeras-

sen. In Zeeland overheerst de els samen met

enkele andere loofhoutsoorten, en komen veel

kruiden voor: een elzenbroekveen. In het gebied
van de zandgronden bevindenzich vele beekda-

len waar de elandenkonden leven. Ook in deze

periode voeldedeeland zich thuis in Nederland.

Midden Subboreaal: 2100 - 1250 v. Chr.

Alleen de vondst bij Lisse (fig. 31) is in deze peri-
ode geschat. De andere vondsten komen uit

gedateerde opgravingen. Gedurende deze peri-
ode hebbener geen ingrijpende veranderingen in

hetmilieu van deelandplaatsgevonden, zodat de
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voorgaande beschrijving van het milieu hierop

nog steeds van toepassing is.

Laat Subboreaal (Bronstijd): 1250 - 400 v. Chr.

Ook hierin is de vondst uit Lisse geschat; alle

overige vondsten bevinden zich in West-Neder-

land (fig. 31). Opvallend zijn hierbij de vondsten

uit Noord-Holland. Het milieu bestaat hier uit

zandige kreekruggen begroeid meteik, els, linde,

es en hazelaarmetin de lager gelegen delendaar-

bij nog de wilg. Ook in deze periode komen elan-

denvoor in Nederland.

Vroeg Subatlanticum (IJzertijd): 400-100 v.

Chr.

De verspreiding van de vondsten beslaat heel

Nederland (fig. 31). In het westen zijn de oude

duinenrijen op verschillende plaatsen doorge-
broken bij de zeegaten. Er is hier een duinvegeta-
tie aanwezig met vele lage struikgewassen als

duindoornen kruipwilg. De oevers van estuaria,

rivieren en kreekjes zijn begroeid met els, beuk,

eik, wilg enz. Daarnaast is er een open vegetatie

met weidegronden. De vegetatie is dus uiterst

geschikt voor elanden. In het noorden van het

land worden rond deze tijd de terpen opgewor-

pen (niet op de kaart aangegeven). Al in de

oudste terpen (700 v. Chr.) is eland aangetroffen.
De terpen zijn de plaatsen waar de meeste eland-

vondsten vandaan komen. Het noorden moet

dus een zeer gunstig gebied geweest zijn, althans,

de conservatiekans was er zeer groot.

Midden Subatlanticum (Romeinse tijd): 0-100
na Chr.

In dezetijd zijn de meeste terpvondsten geplaatst

(fig. 32), omdat omstreeks deze tijd de meeste

terpen bewoond waren. Het is duidelijk dat de

eland hier sterk vertegenwoordigd was. Alle

verdere vondsten zijn afkomstig uit Romeinse

nederzettingen. Deze bevinden zich in West

Nederland en in Nijmegen. In deze tijd moeten

dus nog elanden hebbenrondgelopen.

Midden Subatlanticum (Vroege Middeleeu-

wen): 500-700 na Chr.

De vondsten zijn alle afkomstig uit opgravingen
en weer met name uit West Nederland (fig. 32).
De nederzettingen staan op klei met in de omge-

ving veel moerassen. Ook in het rivierlandschap

zijn elanden aanwezig. In het noorden staan de

terpen niet ingetekend, maar ook hier zullen

ongetwijfeld elanden hebbenrondgelopen.

Laat Subatlanticum (Late Middeleeuwen)

Uit deze periode zijn geen vondsten meer

bekend. De laatste vondst zou uit een kerk in

Amsterdam komen (fig. 32), maar deze is waar-

schijnlijk uit het buitenland geïmporteerd.

Holoceen algemeen

Op de kaart (fig. 33) zijn de vindplaatsen ingete-
kend die niet nader danals Holoceen gedateerd
konden worden. Opvallend is dat veel vondsten

in hetoosten liggen.

Morfologie van het skelet

Tijdens het onderzoek is gebleken dat het skelet

van de eland slecht bekend is, hoewel het gewei
meestal wel herkend wordt. Soms treedt er

verwarring op met het reuzenhert. Het is daarom

goed mogelijk dat er nog veel meer elandmateri-

aal inNederlandaanwezig is, maar datdit niet als

zodanig is herkend. Daarbij komt nog dat

geweien en schedels meer worden verzameld

dan de overige skeletdelen. Er zijn dan ook meer

geweistukken gevonden dan skeletonderdelen.

Bovendien is het vrijwel onmogelijk om alle

mensen te bereiken die botten verzamelen. Het

aantal getraceerde stukken is echter zo groot dat

aangenomenmagworden dat een groot deelvan

het tot op heden gevonden (sub)fossiele eland-

materiaal in het verslag vermeld staat.

Grootte

Onder de elanden die tegenwoordig in dunbe-

volkte en onherbergzame streken wonen, zijn de

grootste exemplaren te vinden. In dichtbevolkte

en jachtgebieden zijn ze normaal gesproken veel

kleiner. Oorzaken hiervoor zijn het feit dat de

eland in dunbevolkte gebieden nietonderhevig is

aan een sterke jachtdruk, en de ruime aanwezig-
heid van voedsel door geringe concurrentie van

zowel soortgenoten als andere dieren. InFinland

is de jachtdruk bijvoorbeeld zo hoog dat de

gemiddelde leeftijd daar slechts vier jaar

bedraagt (Niethammer & Krapp, 1986).

Uit de vondsten van fossiele elandenblijkt dat er

in het begin van het Holoceenzeer forse exempla-
ren leefden in Duitsland, Engeland en Denemar-

ken (Dietrich, 1909; Bachler, 1910; Hallam et al.,

1973; Kurtén, 1968). Vooreen skelet uit Dinslaken

(West Duitsland) was het moeilijk om ontbre-

kende delen van dezelfde grootte te vinden om er

gipsafgietsels van te maken (Heinrich, 1987).

De nederlandse vondsten geven ook aanwijzin-

gen dat de eland in dezeperiode groter moet zijn
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Fig. 32 Vindplaatsen uithet Midden Subatlanticum (Romeinse tijd) • = Alphen a/d Rijn, Goeree, Nijmegen,

Rijnsburg, Schagen en de terpen (deze zijn alle in de Romeinse tijd geplaatst omdat de meeste terpen toen

bewoondwaren). Vindplaatsen uit het MiddenSubatlanticum(Vroege Middeleeuwen) � = Dorestad, Medem-

blik, Rijnsburg en Valkenburg. Vindplaats uit het Laat Subatlanticum (Late Middeleeuwen) � = Amsterdam

Localities from the Middle Subatlanticum(Roman times) • = Alphen a/d Rijn, Goeree, Nijmegen, Rijnsburg,

Schagen and the dwelling mounts (these have been included in the Roman times since most mounts were inhabi-

ted in that period). Localities from the Middle Subatlanticum (Early Middle Ages) � = Dorestad, Medemblik,

Rijnsburg and Valkenburg. Locality from the Late Subatlanticum(Late Middle Ages) � = Amsterdam
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Fig. 33 Niet nader te daterenHolocene vondsten / Holocene findswithout exact datings
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geweest. De geslachtsbepaling aan de hand van

de onderkaak van de eland uit Borne wijst op een

stier. De schedel is echter zonder twijfel van een

vrouwelijk dier afkomstig. Hetmoetdus een fors

vrouwtje geweest zijn.

Een andere, minder duidelijke aanwijzing is de

omvang van het gewei na de rozenkrans. Bij de

eigen vondstenligt het gemiddelde hoger (15,9 ±

2,9) dan bij recente Zweedse exemplaren (13,9 ±

2,8). De datering van deze geweien ligt verspreid
over het gehele Holoceen en is niet specifiek voor

het Vroeg Holoceen. Er is echter geen trend naar

kleinere geweien te zien in de eigen resultaten.

Dit wordt wellicht veroorzaakt door het geringe
aantal vondsten, zodat er statistisch gezien niets

over te zeggenvalt. Wel zijn uit de zuiggaten veel

geweien gevonden meteen grotere stamomvang.

Hieronder bevinden zich ook veel Pleistocene

geweien. Vondsten van de Bruine Bank, groten-
deels Pleistoceen materiaal, laten deze trend

echter niet zien.

Verdeling van de geslachten

Bij de verdeling van de seksen valt op dat de

mannelijke dieren in de meerderheidzijn (tabel
6). De oorzaak hiervoor is de sterke oververtegen-

woordiging vanhet gewei. Het gewei is het meest

markante deel van het elandskelet en wordt

daarom makkelijk als zijnde afkomstig van een

eland. Daarnaast produceren elandenelk jaar een

nieuw gewei, waardoor het gewei relatief vaker

voorkomt. Worden de geweivondsten weggela-

ten, danzijn de stieren nog altijd in de meerder-

heid. Dit is niet logisch, want in een normale

populatie is de verhouding ongeveergelijk. Hier-

voor is echter een eenvoudige verklaring moge-

lijk. De sekse bepaling is voor het grootste

gedeelte gebaseerd op recente Europese elanden.

Volgens het bovenstaand verhaal zijn deze

meestal kleiner dan de fossiele elanden. De

geslachtsbepaling berust op het verschil in

grootte. Doordat elanden in bepaalde perioden
van het Holoceen mogelijk groter zijn geweest

(Paaver, 1965), is het mogelijk dat een aantal

vrouwelijke dieren ten onrechte als stier zijn

gedetermineerd. Een andere factor is het feit dat

slechts aan een relatief klein deel van de beende-

ren het geslacht bepaald kan worden, zodat het

mogelijk is dat hierdoor de verhouding van de

seksen scheef is uitgevallen.

De meest voorkomende doodsoorzaak van de

eland is verdrinking na het door dun ijs zakken.

Vooral mannetjes zijn hiervan het slachtoffer,

omdat deze in de periode dat het ijs nog dun is,

veel trekken. De fossilisatiekans is hierbij groot

vanwege de kleine kans dat ze door aaseters

worden gegeten en omdat er in water meer sedi-

mentatie optreedt dan op het land. De kans op

fossilisatie zou daarom voor stieren hoger zijn
danvoor vrouwelijke dieren. Tenslotte, omdat de

herkenning van elandmateriaal vaak eenvoudi-

ger is als er ook een stuk gewei wordt gevonden,
wordt er relatief meer materiaal van mannelijke
elanden gevonden.

Leeftijd

Waar mogelijk zijn de leeftijden bepaald van de

verschillende individuen met behulp van gewei-

-omvang en slijtage van de kiezen. De leeftijds-

groepen zijn onderverdeeld in een aantal

tijdsperioden. Hieruit blijkt dat in het gehele
Holoceenalle leeftijdsklassen vertegenwoordigd

zijn (tabel 7). Jonge elanden hebben meer de

neiging om naar onbekende gebieden te trekken

danoude dieren.Oudeelanden zijn in vrijwel alle

perioden aangetroffen. De eland zou dus gedu-
rende het gehele Holoceenin Nederlandhebben

gewoond. De populatiedichtheid kan gedurende
deze periode wisselend zijn geweest. Deze is

sterk afhankelijk van de milieu-omstandigheden
en kan nietuit globale gegevens wordenafgeleid.
In natuurlijke populaties is de dichtheid tegen-

woordig ongeveer 2-6 per 1000 ha. Dit zal moge-

lijk ook voor Nederland gegolden kunnen

hebben.

In een natuurlijke populatie zijn dehoogste sterf-

tecijfers bij de jonge en deoude leeftijdsklassen te

vinden (Barnosky, 1985), omdat deze groepenhet

meest kwetsbaar zijn voor predatie en ziekten.

Uit deelandgegevens is dit nietaf te leiden. Door-

dat bepaalde leeftijden minimumwaarden zijn,
kunnen de werkelijke leeftijden veel hoger

liggen, waardoor de gegevens
niet goed te inter-

preteren zijn.

Herkomst en gebruik van het

elandgewei

Uit de vondsten blijkt dat uit elandgewei een

groot aantal voorwerpenzijn vervaardigd (tabel

8). Elandgewei is harder dan edelhertgewei en is

daarom geliefd materiaal voor het vervaardigen
van stevige voorwerpen. Aan de basis van het

elandgewei is weinig spongieus weefsel aanwe-

zig. Voorwerpen als schaven, hamers en bijlen
zijn hiervoor dus zeer geschikt. Er is een grote
verscheidenheid aan voorwerpen gevonden,
variërendvan kluitenbreker totschaakstuk. Over

de verspreiding van de verschillende voorwer-
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penvalt weinig te zeggen. De hamers, hakken en

bijlen zijn de meest algemeen voorkomende

voorwerpen en zijn over het gehele land

verspreid. De andere voorwerpen komen zo

sporadisch voor dat weinig tot niets over de

verspreiding gezegd kan worden. Kluitenbrekers

komen wel veel voor, maar zijn voornamelijk tot

het terpengebied beperkt. Van de voorwerpen

kunnen alleen de "cleavers" (fig. 34) tot een

bepaalde tijdsperiode gerekend worden als

specifiek voor die tijd. Tussen de voorwerpen

bevonden zich twee "cleavers" die McGregor

(1985) plaatst van de Merovingische tot de

Vikingperiode. De "cleavers" zijn voornamelijk
in Scandinavië gevonden. Voor niet-Scandinavi-

sche landen acht hij de Vikingperiode, 800-1050

na Chr., de meest waarschijnlijke. Ruim 10% van

de Friese geweien is van de eland afkomstig,

gebaseerd op het aantal kluitenbrekers en afval-

stukken (tabel 9). Dit is opvallend, omdat een

dergelijk hoog percentage niet in andere delen

van het land voorkomt. Daar uit dit onderzoek is

gebleken dat herkenning van elandgewei voor

velen lastig is, zeker aankleinere stukken, is niet

uit te sluiten dat het elandgewei in vele gevallen
niet als zodanig is herkend. Ook elders zou het

percentage elandgewei hoger kunnenliggen.

De vraag is nu waar het geweimateriaal, dat

afkomstig is uit de terpen, vandaan komt. Een

mogelijkheid is dat het van de elanden afkomstig
is die in Friesland zelf leefden. Het terpengebied

grenst aan een gebied dat wordt gekenmerkt
door veen- en bosgebieden die voornamelijk uit

kleinere bomen en struiken bestaan en zeer

geschikt zijn voor elanden.

Alle terpvondsten zijn op één na afkomstig van

gewei. Het is vreemd dat er niet meer skeleton-

derdelen gevonden zijn. Dit is mijns inziens voor-

namelijk veroorzaakt door de methode van

verzamelen. Het skeletmateriaal werd, althans in

het verleden, minder interessant gevonden en

werd daarom niet altijd bewaard. Het grootste
deelvan de stukken is afkomstig van afgeworpen

geweien. De terpbewoners moeten ze dus verza-

meld of geruild hebben. In een enkel geval is er

sprake vanjacht; hier is het gewei van de schedel

gekapt. Uit Oosterwijtwerd is een schedel van

een vrouwelijk dierafkomstig (van Giffen, 1913).
Deze schedel kan niet vanwege het gewei zijn
verhandelden moet dusuit deomgeving komen.

Het is bekend dat de handel met Scandinavië al

vanaf het begin dat de terpen bestonden, plaats-
vond. Het is dus niet onmogelijk dat devoorwer-

pen uit gewei via deze weg naar de terpen zijn

gekomen. In de terpen zijn echter ook afvalstuk-

ken en halffabrikaten gevonden, wat weer niet

zozeer voor handel spreekt.

Geconcludeerdkan worden dat het milieu uit de

terpentijd zeer geschikt was voor de eland, zodat

de aangetroffen geweidelen mogelijk uit de

omgeving zelf zijn gehaald. Hoewel handel met

Scandinaviëof anderelanden nietuit te sluiten is,

speelde het waarschijnlijk geen grote rol.

In andere delenvanNederland is ook elandgewei
is gevonden, echter, minder frequent dan in de

terpen. De reden hiervoor is mogelijk de slechte

herkenning van het elandgewei. Ook bij deze

voorwerpenkan handel nietworden uitgesloten.
Zo zijn in Bovenkarspel phalangen gevonden.
Het voorkomen van alleen phalangen in een

opgraving wijst meestal op handel in huiden

(Yzereef, 1981). In veel opgravingen wordtechter

ook slachtafval van de eland gevonden, wat een

aanwijzing is dat het gewei uit de omgeving zelf

afkomstig is. In Amsterdam, Rotterdam en Den

Helder komt nu nog de naam Elandstraat voor.

Hier zijn vroeger leerlooierijen geweest, die

elandhuiden looiden. In deze tijd kwamen er

echter geenelanden meer voor in Nederland. Dit

geeft aan dat er handel in elandhuidenmetScan-

dinavië en/of Oost-Duitsland moet zijn geweest

(J.Bierling & G.Nijenhuis, pers. comm.).

De eland in Nederland

De vindplaatsen

De kaart waarop de vondsten zijn ingetekend

(fig. 19), geeft niet de werkelijke verspreiding van

Tabel 6 Absolute en procentuele waarden voor de

beide geslachten onderverdeeld in paleontologische

en archeologische vondsten. *bij deze determinatie

zijn de geweien weggelaten

Table 6 Distributionof the sexes absoluteand

relative numbers in divided into paleontological and

archaeological finds.
*
Identifications not based on

antlers

Absoluut Procentueel

m. V.
? m. V. ? Totaal

paleo+archeo 162 6 51 73.8 2.7 23.1 100

paleo 62 4 35 61.4 4.0 34.7 100

archeo 100 2 16 84.7 1.7 13.6 100

paleo* 7 4 32 16.3 9.3 74.4 100

archeo* 2 1 11 14.3 7.1 78.6 100
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de eland weer, maar wordt beïnvloed door een

aantal factoren. De omstandigheden voor fossili-

satie zijn niet altijd even gunstig. Op de zand-

gronden is fossilisatie van botmateriaal

nauwelijks mogelijk, terwijl klei en veen hier wel

geschikt voor zijn, de botten liggen namelijk
meestal onder het grondwaterpeil.

De baggerputten langs de rivieren leveren vaak

fossielen op. Dit zijn dan ook de plaatsen waar

veel gezocht wordt. Losse vondstenvan botmate-

riaal worden door de meeste mensen als recent

begraven vee beschouwd en als zijnde waarde-

loos weggegooid. Enkele vondsten hiervan

komen terecht bij mensen die er wel belangstel-

ling voor hebben. De archeologische vondsten

worden voornamelijk in opgravingen gevonden.

Archeologische voorwerpenwordenmeesal inte-

ressanter gevonden dan skeletresten. Hieruit is

ook het aantal losse vondstenvan bewerkt gewei

te verklaren.

Samengevat geeft de kaart een goede versprei-

ding weer van de baggerputten, gebieden met

goede voorwaardenvoor fossilisatie en de plaat-
sen waar opgravingen plaatsvinden of plaatsge-
vonden hebben. Hier buiten komen slechts

enkele losse vondsten voor.

Verspreiding van de vondsten

Wat direct aan de kaart (fig. 19) opvalt, zijn de

baggervondsten langs de rivieren, het terpenge-
bied en de opgravingen in het westen. Bagger-
vondsten zijn vrijwel niet te dateren; ze bestaan

zowel uit Pleistoceen als uit Holoceen materiaal.

Over de ouderdom van devondsten kan daarom

weinig worden gezegd; deze kan alleen met een

C14-methode worden bepaald. Bij de versprei-

ding van de baggervondsten valt op dat langs de

IJssel meer skeletdelen voorkomen dan langs de

Maas, ondanks dater in de Maas veel meer wordt

gebaggerd. Een verklaring hiervoor zou kunnen

zijn, dat het gebied langs de IJssel geschikter was

voor elanden. Een andere, meer waarschijnlijke

mogelijkheid is dat langs de IJssel actiever naar

fossielen is gezocht of dat de verzamelingen van

het Maas-materiaal over hethoofdgezien zijn. De

meeste Overijsselse vondsten zijn door één

persoon gedaan.

Wat verder opvalt, is dat tenOosten van de IJssel

meer losse vondsten zijn gedaan dan in de rest

van Nederland (fig. 35). Bovendienkwamenhier

de meeste geweien voor waar nog een deel van

het frontale aan vastzat. De losse vondsten zijn

voornamelijk van gewei, met meestal sporen van

bewerking. Geweien met bewerkingssporen,
meestal gebruiksvoorwerpen, kunnen goed over

Tabel 7 Verdeling van de leeftijden van de elanden gedurende het Holoceen

Distributionof the ages at time of deathof elks during the Holocene

Leeftijd
dier

Zuigput Bruine

Bank

Holo-

ceen

Pre-

boreaal

Atlan-

ticum

Neo-

liticum

Sub-

boreaal

Sub- Ijzertijd Romeinse

atlanticum tijd

9e eeuw

1.5 1 1

2.5 2 3 2 1 3 1

3.5 3 1 1

3.5 1 2 2

4.5 1 3 1

4.5 5 4 1 2

5.5 8 2 3 1

6.5 1 2 1 1

6-9 2 1 1 1

9-11 1 1

8.5 1

12 1 1
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een grote afstand verhandeld zijn. Gewei waar

nog een gedeelte van het frontale aan vastzit, is

lastiger mee te nemen over grotere afstanden, en

is daarom waarschijnlijk uit de omgeving zelf

afkomstig. De elandenzijn hier ter plaatse gestor-

ven of bejaagd. De dateringen van de vondsten

ten oosten van de IJssel lopen van het Boreaal tot

het Vroeg Subatlanticum. Het milieu heeft hier

gedurende het hele Holoceen bestaan uit zand-

gronden doorsnedenmetbeekdalen, afgewisseld

meteen aantal veengebieden. Een geschikt milieu

dus voor de elanden. Hier zou het grote aantal

vondsten langs de IJssel mee verklaard kunnen

worden. In het gebied van de grote rivieren was

het milieu minder geschikt, hier traden vaak

grote overstromingen op, wat een belemmering
vormde voor een permanent verblijf.

In West Nederland en in de terpen is een groot
aantal vondsten bekend uit archeologische

opgravingen. Dit houdt verband met de goede

conserveringsmogelijkheden in het gebied. In

zandgronden blijven botten vrijwel nooit

bewaard. De vondsten uit de opgravingen in

West Nederland vertoneneen opvallend verschil

met de terpvondsten. In West Nederland is een

groot aantal skeletresten gevonden, terwijl het

aantal geweistukken zeer beperkt is; in de terpen

daarentegen is voornamelijk gewei gevonden.
Een verklaring hiervoor is dat bij opgravingen al

het materiaal wordt verzameld, terwijl bij het

verzamelen door handelarenen amateurs (in de

terpen) meestal alleen gewei wordt gevonden.
Dat er uit de terpen in Friesland meer vondsten

bekend zijn dan in Groningen ligt aan de grote
hoeveelhedenterpen in Friesland: ongeveer 3 a 4

keer zoveel.

Verspreiding in het Holoceen
De Laatglaciale Allerod periode werd geken-
merkt door een open berk-den vegetatie. De

omstandigheden waren in die tijd zeer gunstig

voor de eland. Uit deze periode zijn namelijk een

aantal nederzettingen bekend waar de eland als

hoofdjachtbuit gold. In Denemarken was dit de

Bromme kuituur (Mathiassen, 1946), in Slees-

wijk-Holstein de nederzettingen Klein-Nor-

dende, Meiendorf, Borneck en Schalkholz

(Borkelmann, 1978) en in de Baltische staten

(Paaver, 1965; Clason, 1977; Berdnikov, pers.

comm.). In Nederland zijn geen nederzettingen
uit dezeperiode bekend waar skeletresten van de

eland zijn aangetroffen. Dit zou veroorzaakt

kunnen zijn door de slechte fossilisatieomstan-

digheden. Het is onwaarschijnlijk dat het milieu

sterk van het bovenstaande afweek.

De eerste Nederlandse vondsten na de laatste

ijstijd dateren uit het Preboreaal. Uit alle overige

perioden van het Holoceenzijn skeletresten van

Tabel8 Verscheidenheidaan voorwerpen

vervaardigd uit elandgewei

Variety of objects made of elk antler

Fig. 34 ”Cleavers” uitDrimore en Dublin.

(McGregor, 1985)

Cleavers from Drimore and Dublin (McGregor,

1985)

Voorwerp Aantal

kluitenbreker 31

hak of bijl 15

priem 6

hamer 5

schaaf 2

schaakstuk 2

spinschijf 2

muziekinstrument 1

dobbelsteen 1

speelschijf 1

touwsplitser 1

boetnaald 1

staafje 1

spintol 1

cleat 1
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de eland bewaard gebleven. De exacte

milieu-omstandigheden waarin de eland heeft

geleefd, zijn slechts voor een aantal dieren

bekend. Hierbij blijkt dat het dier meestal in een

natte en drassige omgeving heeft geleefd. In

Nederland komen deze omstandigheden gedu-
rende het gehele Holoceen voor. Nederland is

daarom waarschijnlijk een geschikt leefgebied

geweest voor de eland. Uit de verspreiding van

de vondsten (fig. 19, fig. 31 t/m 33, fig. 35) kan

afgeleid worden dat de eland inderdaad over

heel Nederland verspreid is geweest. Uit deze

verspreiding zijn echter geen populatiedichthe-
den te bepalen, omdathet aantal vondsten daar-

voor teklein is. Wel blijkt uit de resultaten dat de

eland nooit in hoge dichthedenis voorgekomen.
Dit blijkt niet alleen uit het weinige aantal vond-

sten per periode, maar ook uit het slachtafval uit

archeologische opgravingen. Hoewel de eland

jachtbuit is geweest en in een redelijk aantal

nederzettingen voorkomt, zijn er nooit meer dan

een paar individuenper nederzetting gevonden.
Dit geeft de betrekkelijke zeldzaamheid van de

diersoort aan. Jacht op de elandschijnt echter niet

eenvoudig te zijn, zodat dit ook een verklaring
kan zijn voor het geringe voorkomen van eland-

materiaal in nederzettingen. Bovendien leven de

dieren niet in grote kudden maar solitair.

De mens heeft waarschijnlijk ook een positieve
invloed gehad op het elandbestand. In een

aaneengesloten bosgebied kunnen elanden

nauwelijks bestaan, gebieden metveelopenplek-
ken zijn veel geschikter. Voor de landbouw

werden kleine gebieden met bos gekapt, waar-

door het bos open werd. In Zweden is dit een

reden geweest voor de toename van de eland

(Markgren, 1969).

Het tijdstip van verdwijnen

De eland moet in de Vroege Middeleeuwenuit

Nederlandzijn verdwenen. In deze periode star-

tten de grote ontginningen en droogmakerijen
die het land voor intensieve bewoning geschikt
moesten maken. Het milieu van de eland onder-

ging hierdoor grote veranderingen in negatieve
zin. Bovendiengroeide de jachtdruk op de eland,

want de eland werd waarschijnlijk niet alleen

voor het vlees geschoten. Uit historische docu-

menten blijkt namelijk dat er aan de eland een

grote geneeskrachtige werking werd toegeschre-
ven. De sterke verandering van het milieu en de

jachtdruk zijn daarom waarschijnlijk de oorzaak

geweest voor het verdwijnen van de eland uit

Nederland.

Wanneer de eland precies verdwenen is, is niet

bekend. Uit 944 dateert een oorkonde voor de

jacht op de eland in het gebied van Drente; deze

oorkonde werd voor het laatst in 1025 herhaald.

Uit deze tijd worden ook geen elandresten meer

in de nederzettingen aangetroffen. Daarom mag

aangenomen wordendat de eland voor het laatst

omstreeks deze periode, Vroege Middeleeuwen,

in Nederland voorkwam.

Tijdens het toponiemen-onderzoek zijn alleen

buitenlandsetoponiemen gevonden. Enkele hier-

van liggen relatief dichtbij de Nederlandsegrens:

Ardennen en Hessen. Door het ontbreken van

Nederlandse toponiemen blijkt dat de eland niet

of vrijwel niet meer in Nederland voorkwam in

historische tijden. Wel kwam de eland nog voor

in Duitsland. In de 18e-19e eeuw werd de eland

hier voor het laatst gesignaleerd. De grens van

voorkomen verschoof steeds verder oostwaarts

en ligt tegenwoordig bij Polen. De oorzaak voor

het verdwijnen is een combinatie van het onge-

schikt raken van het milieu en de jacht. In Oost-

Pruisen probeerde men de voortschrijdende civi-

Tabel 9 Absolute verhouding van eland en

hertengewei uit de verschillende terpgebieden op

grond van kluitenbrekers en afvalstukken

Distributionof elk antler and deerantler on the

basis of cod-cleavers and waste fragments from the

various dwelling mount areas

Terpgebied Eland Eland? Hert

Franekeradeel 5 5 18

Ferwerderadeel 18 5 99

menaldumadeel 3 36

Kollumerland 1

Leeuwarderadeel 2 19

Littenseradeel 5

Dongeradeel 3 13

Harlingen 2 5

Dantumadeel 1 1

Tietjerksteradeel 1

Opsterland 1

Wonseradeel 1

Totaal 32 13 198

% Totaal 13.2 5.3 81.5
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lisatie door kunstmatige drinkplaatsen en

aanplant van bomen en struiken langs de weiden

in te dammenomhet elandbestandte behouden.

Door de trekdrift en de rustminnende gevoelens
van de eland hielp dit echter weinig. Bovendien

werden er na deEerste Wereldoorlog zoveel elan-

den gestroopt dat het bestand zich niet heeft

kunnen handhaven (Floericke, 1930).

Herintroductie

Van herintroductie is sprake als het gaat om het

uitzetten van een soort in een gebied dat eerder,

in een periode met een overeenkomstig klimaat

en biotoop, tot hetareaal van die soortbehoorde.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de

oorzaak voor het verdwijnen van de eland uit

Nederland waarschijnlijk een combinatie van

biotoopvernietiging en jacht moet zijn geweest.
Door menselijk ingrijpen is de eland niet meer in

Nederland aanwezig. Op dit moment loopt er

alleen een aantalelanden rond in hetNatuurpark

Lelystad. Wel zijn er in 1945,1982,1985 en 1986

een aantal malen voorstellen geschreven voor

herintroductie van deeland inNederland.Recen-

telijk is er een nieuw rapport (Kurstjens, 1999)

verschenen, in opdracht van het Wereld Natuur

Fonds (WNF) dat samen werkt met andere

natuurorganisaties aan de ontwikkeling van ca.

200.000 ha nieuwe natuur in Nederland. Het

accent ligt daarbij sterk op wetlands: rivieren,

wadden en het kustgebied, waarin de eland

wordt gedacht als een dier dat een rol speelt in

een natuurlijk functionerend ecosysteem. In het

rapport is onder meer gekeken naar potentieel

geschikte leefgebieden, en meer in het bijzonder
naar de Oostvaardersplassen plus omliggende

bosgebieden, samen 7000 ha, die in beheer zijn
van Staatsbosbeheer.

De vraag of de eland daadwerkelijk weer in

Nederland zou kunnen leven, kan alleen beant-

woord worden door het te proberen. Uit het

onderzoek inhet rapport komt in ieder gevalnaar

voren dat het mogelijk zou moeten zijn. In de

omringende landen is wisselend succes geboekt.
In Duitsland zijn inhet verledenpogingen onder-

nomen (Bachler, 1910), maar deze zijn op niets

uitgelopen, mede door oorlogen waardoor een

groot deel van het bestand gestroopt is. In het

natuurpark Kampinos bij Warschau (Polen),
waar de elandenin het begin van de 19eeeuw zijn
verdwenen, is men in 1951 begonnen met herin-

troductie en op het moment leeft daar een

gezonde populatie.
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Fig. 35 Verspreiding van gewei (dichte symbolen), gewei dat nog aan de schedel vastzit (doorkruiste symbolen)
en los bot (open symbolen), waarbij de rondjes archeologische vondsten voorstellen en de driehoekjes paleontolo-

gische vondsten (zie ook fig. 19)

Distribution of antler (closed symbols), antler connected to the skull (symbols with cross) and bone (open sym-

bols), where dots represent the archaeological finds, and triangles the palaeontological finds (see also fig. 19)
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